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ЦЬОГОРІЧ ІЩЕ ПОНАД 600 БІБЛІОТЕК БЕЗКОШТОВНО НАДАВАТИМУТЬ НОВІ ПОСЛУГИ
620 бібліотек отримають комп'ютерну техніку від Програми «Бібліоміст» для задоволення потреб
громадян у сучасних умовах
66,3% населення України не мають регулярного доступу до Інтернету, який є обов'язковою умовою
самореалізації у сучасному інформаційному суспільстві. Програма «Бібліоміст» уже протягом майже
трьох років долає цифрову прірву, модернізуючи публічні бібліотеки. Уже приблизно 1 000 бібліотек в
Україні надають безкоштовний доступ до всесвітньої мережі, навчають використовувати інформаційні
технології, впроваджують сучасні послуги та розширюють коло відвідувачів. Сучасні бібліотеки
сприяють культурному та соціально-економічному розвитку держави. 09 лютого Програма
«Бібліоміст» оголосить іще 620 бібліотек, що пройшли конкурсний відбір на отримання
комп'ютерного обладнання і будуть модернізовані до осені 2012 року, під час прес-конференції у
інформаційному агентстві УНІАН (початок – об 11:30). У прес-конференції візьмуть участь
заступник Міністра культури України Т.Г. Кохан, Директор програми «Бібліоміст» М. Новак,
Президент Української бібліотечної асоціації І.О. Шевченко, Генеральний директор «МайкрософтУкраїна» Д. Шимків та Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»
Є.К. Бистрицький.
Бібліотеки-переможці були визначені у ході відкритого конкурсу комісією експертів, яка складалась із
представників Міністерства культури України, Української бібліотечної асоціації, провідних українських
бібліотек, а також міжнародних та національних громадських організацій. Заявки бібліотек оцінювались,
зокрема, за такими критеріями: чітке розуміння потреб громади, спроможність налагодити партнерство з
владою та громадою для реалізації проекту та зацікавленість у наданні громадам інноваційних послуг.
Необхідною умовою конкурсу також було зобов'язання з боку місцевої влади взяти на себе витрати на
Інтернет-підключення та забезпечити участь бібліотекарів у тритижневих тренінгах з новітніх бібліотечних
послуг, що проводитимуться у тренінгових центрах програми «Бібліоміст» на базі обласних універсальних
наукових бібліотек. На додаток до грантів та технічної допомоги від програми місцева влада виділяє кошти
на ремонт приміщень бібліотек та придбання нового обладнання. 09.02.2012 р. список бібліотекпереможців буде також опублікований на веб-сайті програми «Бібліоміст»: http://www.bibliomist.org/
Крім того, під час прес-конференції Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) проінформує про хід
реалізації власної ініціативи, спрямованої на підтримку розвитку сільських бібліотек України, оголошеної
у грудні 2011 року в рамках Антикризової гуманітарної програми МФВ.
До 2013 року програма «Бібліоміст» обладнає сучасною технікою більше 1 600 публічних бібліотек. Для
реалізації проекту корпорація Microsoft безкоштовно надає бібліотекам програмне забезпечення. Загалом
до 2013 року буде надано ПЗ на суму $9 млн. Одним із напрямків роботи програми «Бібліоміст» є збір та
аналіз даних стосовно впливу сучасних бібліотек на життя окремих українців та громад. Протягом останніх
років багато бібліотек-учасниць програми продемонстрували, що надання ними нових послуг чинить
значний позитивний вплив на соціально-економічний розвиток в Україні.
Контакт: Євгенія Амеліна, медіа-менеджер, програма «Бібліоміст», тел.: +380 44 586-2780, +380 67 449-3174, yamelina@irex.ua

«Бібліоміст» – це партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX),
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури України та Української
бібліотечної асоціації, на підтримку якої Фундація Білла та Мелінди Гейтс надала грант на суму
25 мільйонів доларів США. Для сприяння досягненню цілей програми корпорація Microsoft безкоштовно
передає публічним бібліотекам України програмне забезпечення на суму близько 9 мільйонів доларів
США. «Бібліоміст» – чотирирічна програма, покликана перетворити бібліотеки на сучасні громадські
центри та підвищити роль бібліотек в українському суспільстві. Проект допомагає модернізувати доступ
громадян України до інформації у публічних бібліотеках шляхом обладнання технікою та проведення
необхідного навчання для бібліотекарів. До 2013 р. у рамках програми «Бібліоміст» більше
1 600 публічних бібліотек України буде обладнано комп’ютерами з доступом до Інтернету. До комплектів
техніки також входять сканери, принтери, веб-камери та навушники. Фахівці бібліотек, які долучаться до
програми, пройдуть навчання у галузі новітніх технологій та бібліотечних інновацій на базі 25 тренінгових
центрів, що функціонують у кожній області та АР Крим.
IREX – це міжнародна неприбуткова організація, що адмініструє інноваційні програми для розвитку
лідерського потенціалу з метою покращення якості освіти, посилення впливу незалежних ЗМІ та сприяння
розвитку плюралістичного громадянського суспільства. З часу свого заснування у 1968 р., IREX поширила
свою діяльність більше ніж на 100 країн світу, де працюють понад 500 фахівців. Фундація Білла та
Мелінди Гейтс обрала IREX для реалізпції програми «Бібліоміст» в Україні.
Міністерство культури України є головним центральним органом виконавчої влади з питань
формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури і мистецтв, міжнаціональних
відносин, релігії та прав національних меншин. Одним із напрямків роботи Міністерства є аналіз і
координування діяльності бібліотек та ініціатив, спрямованих на зміцнення загальнонаціональної
бібліотечної інформаційної системи. Міністерство культури узгоджує зусилля усіх зацікавлених сторін у
програмі «Бібліоміст» для забезпечення довготривалих результатів програми і стійкого розвитку
бібліотечної сфери.
Українська бібліотечна асоціація (УБА), заснована у 1995 році, має відділення в більшості регіонів
країни. УБА — провідна організація, що представляє на національному рівні інтереси всіх, зацікавлених у
розвитку бібліотек, та сприяє їх консолідації, ініціює інноваційні зміни в бібліотечному секторі, проводить
конференції та навчання з актуальних проблем, ініціює зміни у законодавстві та реалізує програми, що
сприяють покращанню громадянам України доступу до інформації у бібліотеках. УБА стала партнером
програми «Бібліоміст», щоби підтримати її професійним консультуванням. У свою чергу, програма
"Бібліоміст" сприяє організаційній розбудові УБА, розвитку її адвокаційної та освітньої діяльності.
Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає економічну та
гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких
сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор.
Агентство США з міжнародного розвитку надає Україні технічну та гуманітарну допомогу, починаючи з
1992 року. За додатковою інформацією про програми USAID в Україні звертайтеся до Відділу USAID із
зв’язків із громадськістю за телефоном +38 (044) 492-7101 або до: http://ukraine.usaid.gov
Заснована в 1975 р., корпорація Microsoft (Nasdaq ―MSFT‖) є світовим лідером у сфері програмного
забезпечення, обслуговування та рішень, які допомагають людям і підприємствам повністю реалізувати
свій потенціал. Корпорація Microsoft у рамках своєї всесвітньої ініціативи з надання місцевим громадам
доступних та корисних технологій безкоштовно передає публічним бібліотекам України, які долучилися до
програми «Бібліоміст», програмне забезпечення на суму близько 9 мільйонів доларів США.
Міжнародний Фонд «Відродження» входить до мережі фундацій Інституту Відкритого Суспільства,
заснованого Джорджем Соросом. Місія Фонду — фінансово та організаційно сприяти становленню
демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку
громадських ініціатив. Фонд фінансує проекти та програми, спрямовані на розвиток громадянського
суспільства та незалежних засобів масової інформації, а також становлення верховенства права. Кошти
також надаються для диверсифікації інформаційних ресурсів для організацій громадянського суспільства,
демократизації систем освіти та охорони здоров’я, сприяння розвитку соціального капіталу та публікації
наукових праць, а також захисту прав представників національних меншин та їхній інтеграції до
українського суспільства.

